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KESTÄVÄÄ INTOA – Sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi työyhteisössä 
 

Kun työelämässä puhutaan kestävyydestä, ajattelemme usein resurssitehokkuutta, luonnonvaroja 

ja taloutta. Työpaikoilla kunnista pienyrittäjiin halutaan varmistaa, että varat riittävät kannattavan 

toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Elämme aikaa, jona jokaisen sektorin toimijoiden on 

tarkasteltava toimintaansa uudenkarheiden ja pilkuntarkkojen lasien läpi pysyäkseen mukana 

muutosyhteiskunnan pyörteissä. Tämä ei käy käden käänteessä, ja mukavuusalueen ulkopuolelle on 

aika ajoin hypättävä niin työnantajien kuin työntekijöiden toimesta. 

 

Työnantajan luoma hyvinvointi 
 

Työnantajat voivat laatia päivitettyjä toimintastrategioita ja vahtia talouttaan loputtomiin asti, 

mutta kannattavan toiminnan tuottamiseksi suunnitelmat on toteutettava. Sitä varten tarvitaan 

motivoitunutta ja työssään viihtyvää työvoimaa. Tämä niin kutsuttu sosiaalisen kestävyyden 

aspekti jää valitettavan usein työnantajien silmissä talouden ja materiaalisien resurssien varjoon. 

Osasyynä voi olla se, että työntekijöiden motivointi on saatettu katsoa hoidetuksi palkanmaksun 

yhteydessä. Suurillakaan määrillä rahallista korvausta ihmisen on silti vaikea tehdä työnsä hyvin, jos 

häneltä puuttuvat: 

- tarvittavat työtilat ja -välineet 

- perusteellinen koulutus tehtävään 

- tuki ja ohjaus työn edetessä 

- mahdollisuus kehittymiseen 

- fyysisesti ja henkisesti turvallinen työympäristö 

Viisas työnantaja ymmärtää, että toiminnan laatu ja tehokkuus varmistetaan parhaiten tarjoamalla 

työntekijöille riittävät puitteet työn tekemiseksi. Kirjuri tarvitsee kynänsä, metsuri sahansa, kokki 

kattilansa. On työnantajan tehtävä myöskin varmistaa, että henkilöstön työtilat ovat turvalliset ja 

lakisääteisten määräysten mukaiset. Kun työntekijä vielä perehdytetään tehtäväänsä läpikotaisin ja 

hänet toivotetaan työyhteisön toimesta tervetulleeksi, voi työsuhde alkaa mallikkaasti. Työnantaja 

voi huolehtia henkilöstöstään myös monilla välillisillä keinoilla, jotka ulottuvat työntekijöiden 

hyvinvointiin myös työn ulkopuolelle. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi tarjoamalla liikunta- ja 
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kulttuuripalvelumahdollisuuksia sekä järjestämällä työpaikalla ohjattua harrastustoimintaa tai 

vaikkapa säännöllistä hierontapalvelua. Työnantaja voi kannustaa työntekijöitään myös 

perustamaan omia hyvinvointia tukevia toimintojaan, miksei vaikka taukotilan ilmoitustaululla 

pidettävää kirja- tai kokkauskerhoa. 

 

Jokaisen on pidettävä itsestään huolta 
 

Työnantajalla voi loppujen lopuksi huolehtia vain puitteista työntekijöidensä hyvinvoinnin 

varmistaakseen. Esimiehen on vaikea nähdä alaistensa eripuraa tai uupumusta, mikäli ne ehdoin 

tahdoin häneltä halutaan piilottaa. Kokopäivätyöläinen viettää karkeasti viidesosan koko 

vuodestaan työpaikalla. Työssä on uskallettava olla oma itsensä, jotta energian voi käyttää 

työntekoon. Kun työtehtävä on tuttu ja hommat tulevat varmuudella hoidetuiksi, voi työpäivän läpi 

luistella omaan tyyliin. Toiset voimaantuvat kiireestä ja paineesta, toisten luovuus ja into puhkeavat 

kukkaan hiljaisena hetkenä, eikä toinen ole toista arvottomampi. 

Tasapainoinen aikuinen tietää, milloin on väsynyt, nälkäinen tai ärtynyt. Työssä kuin työssä tärkeintä 

on, että työntekijä kuuntelee itseään ja on rehellinen tarpeistaan. Henkilö tekee sekä itselleen että 

työyhteisölleen vain karhunpalveluksen pyrkiessään kieltämään tai piilottamaan omaa fyysistä tai 

psyykkistä pahaa oloaan. Suomessa jokaisella on oikeus taukoihin työpäivän aikana sekä tarpeen 

vaatiessa sairauslomaan; puolikuntoinen työntekijä on tohinassa vain vaaraksi itselleen ja muille. 

Tauot ja lomat on syytä pitää myös, vaikka juuri sillä hetkellä niitä ei tuntisi tarvitsevansakaan. Työn 

imussa ja näyttämisen halussa on helppo sulkea silmänsä siltä, että kunnon lounastauko ja yöunet 

työpäivän päätteeksi tekevät poikaa. Omaa hyvinvointia tukee myös töiden jättäminen töihin, ja 

vapaa-ajalla oman elämänsä eläminen. 

 

Ilmapiiri hyvinvoinnin avaintekijä 

 

Aina toimitusjohtajasta kesätyöntekijöihin työpaikalla jokaisen tulee muistaa, että mitä 

todennäköisimmin oma työpaikka on kaikkien muidenkin paikalla olijoiden työpaikka. Vastuu 

työilmapiiristä ja yhteisön toimivuudesta lepää siis kaikkien harteilla tasapuolisesti. Hyvä ilmapiiri 

työpaikalla on suurin hyvinvointia tukeva tekijä (Suomalaisen Työn Liitto, 2017). Vaikka työssä 
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pitääkin pystyä olemaan rehellinen oma itsensä, on siellä, kuten muussakin elämässä, otettava myös 

toiset huomioon. Kun yhteistuumin koko organisaatiossa hylätään sooloilun, kyräilyn ja tiedon 

panttaamisen käytännöt, voi yhteisö toimia saumattomasti ja tehokkaasti hyvää mieltä 

unohtamatta. Avainsanoja ovat kommunikaatio, tuki ja avoimuus. Työhyvinvointi tehdään yhdessä. 
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